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Sammanfattning 

När man kommer ut i arbetslivet efter avslutad utbildning så finns det en del krav och 
uppfattningar om vad man bör kunna för att fungera väl i valt yrke. Kunskaper som man till 
största del bör ha fått med sig från den utbildning man gått. Vad det gäller nyutexaminerade 
kockar som denna undersökning handlar om så är kunskaper i grunder ett exempel på 
något som man behöver ha för att klara sig bra i inledningen av sitt nya yrkesliv.  

Genom att genomföra en undersökning med hjälp av att intervjua kockar som relativt kort 
tillbaka klarat sin utbildning samt även med väl yrkeserfarna köksmästare, så har jag försökt 
få en bild av hur det ser ut med ”nya” kockars kunskaper. Är uppfattningen hos både dessa 
kockar och köksmästare att kunskaperna efter utbildningen räcker till för att klara yrket på 
godtagbart sätt? 

I undersökningen tar jag även upp tidigare forskning, som kan sättas i relation till 
undersökningen och dess syfte, samt kort om vad läroplanen säger om kunskaper och 
liknande. Undersökningen behandlar även en del begrepp, vilka framkommit i 
undersökningen, och som kan sättas i ett samband med de kunskaper som efterfrågas. 

Undersökningen visade, utan att generalisera, att det finns en uppfattning om att det brister 
i ”nya” kockars kunskaper när de kommer ut i arbetslivet efter utbildningen. Dock visade 
det sig även att det finns skillnader kring uppfattningen om vilka kunskaper som saknas, när 
man tittar på vad kockarna och köksmästarna svarade i undersökningen.  

Det undersökningen även kan ge en antydan till är, var, och på vad, man bör börja titta för 
att utveckla och förbättra kockutbildningen. Detta för att ge ”nya” kockar så goda 
förutsättningar som möjligt för att på bästa sätt träda in i det nya yrket.  
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Abstract 

Detta examensarbetes syfte är att undersöka och få en bild av hur det ser ut rent 
kunskapsmässigt hos kockar som avslutat sin kockutbildning och möter yrkeslivet inom 
restaurang. Anser kockarna själva att de hade nog och rätt kunskaper med sig från skolan 
och vilken uppfattning har branschen? Resultatet av undersökningen pekar på att det finns 
brister i kunskaperna och att denna uppfattning finns hos både de ”nya” kockarna och 
branschen men det finns även skillnader dem emellan om vilka kunskaper som saknas. 
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Förord 

Examensarbetet ingår i sista kursen på den två år långa yrkeslärarutbildningen vid 
Linnéuniversitetet. Det har varit två spännande och givande år med mycket nya 
intryck, kunskaper och bekantskaper. Jag tar med mig allt detta och ser fram emot 
många givande och spännande år som yrkeslärare. 

Jag vill tacka min fru för att hon under dessa två år hjälpt och stöttat mig då det 
kommit ”uppförsbackar” för mig. 

Jag vill även tacka min handledare Adrian Ratkic, för goda råd, synpunkter och 
kommentarer och även min examinator Lars Mouwitz. 

Karlskrona, augusti 2012 

Andreas Håkansson 
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1. Introduktion 

Detta examensarbete är slutet, på en två år lång distansutbildning på halvfart till 
yrkeslärare vid Linnéuniversitetet. Den inriktning som jag har haft på min utbildning är 
mot hotell- och restaurang inom gymnasieskolan. Under min utbildning har jag arbetat 
heltid, först inom restaurangbranschen och från september 2011 som lärare inom 
bageri- och konditoriutbildningen. Detta har givit mig mycket då jag har haft 
möjligheten att se eleverna från båda världar under min utbildning. Förklaringen till att 
jag kan arbeta på Bageri- och Konditoriutbildningen, trots min inriktning mot Hotell- 
och restaurang, är att jag är utbildad inom detta yrke med och har även yrkeserfarenhet 
inom detta yrke.  

Då jag har över tjugo års yrkesbakgrund inom branscherna bageri- och konditori samt 
restaurang så har jag ett stort antal gånger mött elever från dessa gymnasieutbildningar 
som kommit ut i yrkeslivet och då jag arbetat som kökschef och restaurangchef, så har 
jag även varit med om att anställa några som varit nyutexaminerade. Det som jag har 
upplevt är att nyutexaminerade är osäkra och några av dem har även själva uppgett att 
de känner sig osäkra inför sitt första arbete. I min nya roll som yrkeslärare så har jag 
även fått kommentarer från personer jag känner inom branschen att de upplever att 
eleverna, när de kommer ut från utbildningen, kan mindre än förut?  

De nyutexaminerade hänvisar ofta till att de inte har fått lära sig olika saker i skolan 
och därför känner sig osäkra. Men är det såhär? Har de inte fått de kunskaper som de 
behöver för att klara sitt första arbete? Finns det något eller några moment som skulle 
behöva få mer tid under utbildningen? 

Som verksam yrkeslärare och även snart färdigutbildad, samt med ett mångårigt 
erfarenhetssamlande och kunnande inom ex. restaurangyrket bakom mig så ställer jag 
mig då frågan om före detta elever anser sig/anses ha de kunskaper som behövs för att 
inleda sitt yrkesverksamma liv på ett bra sätt. Utan att känna sig för osäker, för att man 
känner att man saknar vissa kunskaper. Målet med denna undersökning är att ge en 
bild av vad relativt nyutexaminerade kockelever säger om sina kunskaper efter att ha 
gått ut skolan och om de tycker sig fått ”rätt” kunskaper under sin utbildning. 
Branschen ställer vissa krav på kockar och det räcker inte bara att kunna laga hyfsad 
mat för att leva upp till dessa krav.  Känner de att de hade de kunskaper som de 
behövde när de fick sitt första arbete? Min förhoppning är att denna undersökning kan 
bli värdefull för både mig och andra lärare i arbetet med att ge eleverna de kunskaper 
som de anser att de behöver när de möter yrkeslivet. Finns det något som vi lärare 
behöver tänka om med vad det gäller den utbildning vi erbjuder eleverna? Jag har tittat 
på före detta elever som är utbildade efter den tidigare läroplanen då de som går nu 
enligt den nu gällande inte har hunnit gå klart sin utbildning ännu.  
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2. Bakgrund 

I kommande kapitel kommer jag att ta upp sådant som är relevant för min 
undersökning. Här ämnar jag också att ta upp vilka kunskaper som nyutbildade kockar 
kan tänkas behöva för att klara sitt första arbete på ett bra sätt. Jag kommer även att 
under bakgrund, ta upp vad som beskrivs i Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf-94) 
samt hur hotell- och restaurangprogrammet är uppbyggt och vad skolans ansvar/roll 
är i utbildningssammanhang.  

Vidare kommer jag att återge vad som skrivits i tidigare forskning och studier som kan 
kopplas till det område som jag ämnar undersöka. I bakgrunden kommer jag även att 
behandla vissa begrepp, som nämns i min undersökning.  

2.1 Läroplan för de frivilliga skolformerna(Lpf-94) 

När man läser Lpf-94 så står det att utbildningen ska vara likvärdig och att den även 
ska anpassas efter varje elevs förutsättningar samt dennes behov. En likvärdig 
utbildning innebär dock inte att utbildningen måste utformas på samma sätt överallt 
och det finns olika vägar för att nå målen. Vidare står det att skolan måste främja 
elevernas möjligheter till inflytande på undervisningen samt att eleverna tar ansvar för 
sina studieresultat genom att, klargöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer 
(Lpf-94). 

1991 igångsattes introduktionen av Lpf-94 och med detta så kom yrkesutbildningen att 
bli en utbildning som både förberedde för både yrkesarbete och fortsatta 
högskolestudier. Det innebar även att man gick mot att färdigutbildningen inom ett 
yrke skulle ske på arbetsplatsen efter avslutad gymnasieutbildning. Den tidigare 
tvååriga yrkesutbildningen blev nu treårig och den största delen av detta ett års 
förlängning upptogs av allmänna ämnen, även kallade kärnämnen. I och med Lpf-94 
så bestämdes det även att arbetsplatsförlagd utbildning (APU) skulle, av yrkesämnenas 
tid, uppgå till minst 15 veckor och APU:n utgjorde nu utbildning enligt yrkesämnenas 
kursplaner och skulle även bedömas av skolan (Berglund, s.13-14).  

Under kunskap och lärande i Lpf-94 poängteras att kunskap inte är entydigt begrepp. 
Kunskap är något som finns i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa fyra är en förutsättning för varandra och det måste finnas en 
interaktion dem emellan (Lpf-94, s.6).  

Om man har erfarenhet ifrån restaurangyrket eller bageri/konditoriyrket så ser man 
väldigt tydligt hur mycket ovan stående begrepp spelar in när det gäller att bli en duktig 
kock, bagare eller konditor.  

2.2 Uppbyggnad av hotell- och restaurangprogrammet  

1994 blev hotell- och restaurangprogrammet en treårig utbildning. Detta innebar att 

utbildningen gick till att bli målstyrd och kursutformad med ett stort antal kurser för 
eleverna att gå igenom och få betyg i. Kärnämnena utgör här 750 poäng av de 2500 
poäng som en elev behöver för ett slutgiltigt betyg. Det finns sedan ett antal 
gemensamma kurser och inom dessa finns det även inriktningskurser. Utöver detta 
kan eleven välja 300-400 poäng valbara kurser där Engelska B och Matematik B skall 



 

3 

 

erbjudas och eleven ska utöver detta välja 300 poäng i Individuellt val. Anledningen till 
att Engelska B och Matematik B skall erbjudas är att, betyg i dessa kurser ger ökad 
behörighet till flertalet högre utbildningar. De två nationella inriktningarna som finns 
på hotell- och restaurangprogrammet är, hotell samt restaurang och måltidsservice 
(GY 2000:09, s.15-16). 

Något som också poängteras är vikten av samverkan med arbetslivet. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen (APU), som omfattar minst 15 veckor, väger tungt 
när det gäller att koppla ihop teori och praktik. De erfarenheter som eleven tillskansar 
sig på APU:n är sådant som kan användas på olika sätt i skolan och vice versa. Det 
finns möjlighet att lägga ut hela eller delar av kursen som arbetsplatsförlagd (GY 
2000:09, s.14). 

2.3 Tidigare forskning och studier 

När det gäller tidigare studier och forskning kring hur ”nya” kockar ser på måttet av 
sina, under utbildningen, förvärvade kunskaper och dess relevans för yrkeslivet så är 
den ganska obefintlig. Jag har dock funnit en del som har med kunskaper att göra och 
har även fått ta del av andra examensarbeten för att hitta litteratur som kan vara av 
relevans för mitt arbete. 

I en doktorsavhandling av Ingrid Berglund (2009), som jag tagit del av undersöktes 
vilka kunskaper som elever inom byggutbildningen har möjlighet att få och på vilket 
sätt som de införlivas i byggbranschen. Berglunds beskrivning av utbildningen på den 
skola som hon genomfört sin undersökning på som två olika delar; en del som 
behandlar byggproduktion och en del som till största fokus är kärnämnen.  

Vad det gäller APU:n och de kunskaper man kan få därigenom så pekar Berglund 
också på skillnaderna mellan APU-företagen. På det stora APU-företaget, som 
erbjuder APU-platser, har man en stor bredd inom sin byggproduktion. Man har en 
egen ansvarig som sköter helheten kring APU-eleverna. Detta företag ser också till att 
eleverna får alternera mellan olika typer av byggarbeten, genom att man har ett eget 
system för utbildning. Bland de mindre APU-företagen är det mer företagens tillgång 
på arbeten som styr organisation och handledning vid tiden för APU. I avhandlingen 
visades det även på att innehållet i yrkesämnena till stor del hade sin grund i vilka 
kunskaper och erfarenheter, som yrkeslärare och handledare hade, kunskaper och 
erfarenheter som ofta låg långt tillbaka i tiden när det gällde yrkeslärarna. I studien 
ifrågasätts även yrkeslärarnas kompetens samt om utbildningen var så pass bred som 
den borde vara. Studien pekar på att elevernas yrkeskunnande till övervägande del 
utvecklas i företagen och detta tenderar att ge eleverna på programmet en utbildning i 

det aktuella APU-företaget, detta torde då ge en smalare utbildning (Berglund, 2009). 

Någon som också pekar på liknande det som beskrivits ovan, att yrkeslärare ofta varit 
många år inom skolan och tappat vilka krav som ställs på eleverna, är Jan Härdig som 
skriver om detta i sin avhandling, Att utbilda till arbetare(1995). 

 

För att återkoppla till ovan stående där man pekar på att många yrkeslärare ofta varit 
många år inom skolan och tappat vilka krav som ställs på eleverna så finns det kanske 
en viss sanning i det. Man kanske inte har riktigt klart för sig vad företagen idag kräver 
men grunderna är något som inte ändrar på sig. Inom kockyrket så gör man en riktig 
Bechamelsås på samma sätt som tidigare, man kokar en Demi-glacé på samma vis och 
en Roux-Brun kan man bara göra på ett sätt, på samma sätt som man alltid gjort. Så 
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grunderna ändrar sig inte men visst, branschens krav ser annorlunda ut i nutid med 
den utveckling som skett, som oftast bygger på grunderna. 

Helena Tsagalidis (2009, s.19) skriver i sin doktorsavhandling Därför fick jag bara 
Godkänt…Bedömning i karaktärsämnen på HR-programmet om vad som ligger till grund vid 
bedömning i karaktärsämnen. Vad är det för kunskaper som karaktärsämneslärare 
bedömer vid bedömning av elevernas kunnande i karaktärsämnet? 

När man läser Tsagalidis (2009) avhandling så inser man att kunnande innehar en stor 
bredd men i sin avhandling kring bedömning på HR-programmet sticker 
kunskapsformer, nyckelkvalifikationer och specifika yrkeskunskaper ut.  

Tsagalidis (2009 s.44) pekar också, i sin avhandling på, att läraren ska bedöma om 
kunskapsmålen uppnåtts samt även bedöma kvaliteten på desamma. När man sedan 
kommer till yrkesutbildningarna så har lärarna även andra kriterier för bedömning som 
hämtats från yrket, såsom kompetens och kvalifikation. Karaktärsämnesläraren har 
även med sig yrkets kultur och även uppfattningar och kunnande om vilket sätt som är 
det ”bästa” att utföra olika uppgifter på inom yrket. Denna yrkespraxis är det som 
även innehåller den vitala yrkeskunskapen, grundläggande för det specifika yrket.  

Kompetens och kvalifikation kan nog ha en ganska ”bred” förklaring om man frågar 
olika personer men jag tänker följande kring dessa två begrepp. Kompetens handlar 
mer för mig om individen/personen som ska utföra något och kvalifikation mer om 
den specifika arbetsuppgiften som ska utföras. En individ kan ha kompetens, kunna 
använda kunskaper och färdigheter, men man måste även vara kvalificerad för 
uppgiften. Ex. om du har kompetensen att göra en sufflé, är du kvalificerad efter att ha 
gjort det en gång?   

Vidare skriver Tsagalidis (2009, s.172) om att det fodras att eleverna lär sig 
grundläggande yrkeskunskaper i gymnasieskolans karaktärsämnen. Det är heller inte 
meningen att eleverna ska vara fullt utbildade yrkesmän/kvinnor men däremot ska de 
vara anställningsbara med kunskap nog för att söka arbete inom yrkesområdet och 
även på ett godtagbart sätt kunna praktisera yrket och därigenom ha möjligheten att 
försörja sig (Tsagalidis, 2009). 

Skolverket har i skriften, Bedömning i yrkesämnen – dilemman och möjligheter (2011), talat 
med yrkeslärare vad det gäller bedömning och deras erfarenheter kring detta. Här 
återges ett antal teman, överväganden och konflikter som en yrkeslärare kan möta i det 
vardagliga arbetet. En lärare i skriften säger att det ibland kan bli så att lärarens 
tolkning av branschens krav riskerar att inverka på bedömningen. Som yrkeslärare med 
erfarenhet från ett yrke så kan det ibland bli så att man tänker på de krav som finns 
inom ett yrke i den praktiska vardagen, vid bedömning av en elevs sätt att arbeta eller 
dennes yrkeskicklighet för att nämna ett par exempel. Detta kan då innebära att 
lärarens erfarenheter, som den har med sig genom egen yrkeserfarenhet ibland kan 
dominera de, i skolans styrdokument beskrivna mål och kunskapskrav 
(www.skolverket.se s.26).  

Samma lärare som ovan berör även det faktum att lärarnas erfarenheter kan skilja sig 
mycket åt. Man har erfarenheter från olika delar av branschen, några har kommit in i 
skolan senare och har därmed ”färskare” yrkesbakgrund medans andra kan ha sina 
erfarenheter långt tillbaka i tiden. Detta innebär att kraven på lärares fortbildning ökar 
men det ges samtidigt möjligheter för bransch och skola, att genom ett utökat och 
intimare samarbete kan det öka branschens vilja och strävan för att ta del i ansvaret för 
sina blivande kollegor. Detta kunde leda till att branschen ger hjälp och stöd till skolor 
och lärare(a.a. s.28). 
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I ett examensarbete av Jesper Isaksson (2010) med en liknande inriktning som mitt 
arbete gällande kockars kunskaper, så kom författaren fram till att tre av fyra 
intervjuade kockar upplevde missnöje med sin utbildning. De påtalade att de kände 
avsaknad av vissa grundläggande kunskaper/färdigheter som de enligt kursplanen 
borde fått. Av de två kökschefer som intervjuades i arbetet så tyckte båda att 
nyutbildade kockar saknar grundkunskaper. Det upplevdes även som att många av de 
elever som går utbildningen saknar motivation till branschen (Isaksson, 2010, s.21-22). 

2.4 Kunskap    

I min undersökning ställer jag frågan om relativt nyutexaminerade kockar har de 
kunskaper som krävs/behövs för att kunna utöva sitt yrke på ett bra sätt. Men vad är 
kunskap? Vad innebär kunskap?   

Kunskap tar i alla avseenden tid att skaffa sig, banbrytande 
upptäckter görs på långa omvägar och kunskap som 
ska få någon betydelse annat än för provet behöver bearbetas  
och tillämpas för att förstås (Gustavsson, 2002, s.34). 

    Detta citat är hämtat ur Bernt Gustavssons (2002 s.85), Vad är kunskap? En diskussion 
om praktisk och teoretisk kunskap. Han behandlar här ett antal olika aspekter på 
kunskapsbegreppet och de olika uppfattningarna. En sak han skriver om 
kunskapsbegreppet är veta att och veta hur där veta att går ut på att vi vet hur olika saker 
förhåller sig. Innebörden av veta hur består i färdigheter, alltså att vi vet hur man gör 
vissa saker.  

 För att förklara skillnaden mellan veta att och veta hur inom kockyrket ger jag här 
exempel på det, som jag ser det. Som kock vet jag att man slår en Bearnaisesås genom 
att vispa äggulor och reduktion över vattenbad samtidigt som jag slår i klarat smör. 
Men att bara säga vispa säger inte så mycket egentligen och bara att säga slå i klarat 
smör säger inte heller så mycket. När jag slår en Bearnaisesås över vattenbad genom 
att vispa i en åtta och slår i klarat smör i en fin stråle samtidigt som jag vispar så vet jag 
hur en Bearnaisesås slås. Lite kort om hur jag ser på veta att och veta hur. 

 Gustavsson talar vidare om situationsbunden kunskap som han menar är den slags 
kunskap som någon tar till sig genom att utföra något praktiskt och denna kunskap är 
bunden till den specifika praktik, i vilken den utövas (a.a.2001 s.90).  

 Ytterligare syn på kunskapsbegreppet ges i en avhandling om aspekter på 
yrkeskunnande av Lotte Alsterdal (2001) där hon menar att kunskap, tillsammans med 
andra kunskapsbegrepp, i grunden är omtvistade begrepp. Hon skriver fortsättningsvis 
om påståendekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och omdöme som 
hon menar är aspekter på kunskap som ökar i symbios med varandra. Fördelen med 
att ha flera infallsvinklar på kunnande är att uppmärksamheten även riktas mot 
kunskap som visas, och som man tar till sig, genom handling men som inte kan 
verbaliseras i påståenden (s.21).   

2.4.1 Skolan om kunskap och dess utveckling 

Angående skolans uppdrag så inleds det kapitlet I Lpf-94 med: 

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa 

förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper (Lpf-94 s.5). 
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Vad säger skolan då om kunskap och dess utveckling? Ja, det står att läsa i Lpf-94 att 
kunskap inte är ett entydigt begrepp. Kunskap kan sägas komma till utryck i ett antal 
olika gestaltningar, exempelvis som faktakunskap, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa fyra förutsätter och interagerar med varandra. Vidare kan man läsa 
att för en positiv kunskapsutveckling hos eleverna så krävs att de ges möjlighet att se 
samband och att eleverna ska få möjlighet till reflektion över sina lärdomar och även få 
tillämpa sina kunskaper. Att skolan inte själv har möjlighet att förmedla alla kunskaper, 
som eleverna kan tänkas behöva betonas också det i Lpf-94. Och skolan måste ta 
tillvara de kunskaper och erfarenheter som kan fås i det omgivande samhället samt det 
som eleverna ev. har fån arbetslivet (Lpf-94 s.6). 
 
I Lpf-94 betonas också att skolan ska arbeta för ett gott samarbete med arbetslivet, 
detta är av stor vikt för all gymnasial utbildning men av allra största betydelse för 
kvalitén på den yrkesförberedande utbildningen (a.a. s.7).  
 

2.4.2 Vilka kunskaper menar branschen är viktiga? 

Annika Fornander och Johan Granlund (2010) gjorde under sin Yrkeslärarutbildning i 
Växjö ett examensarbete/studie kring restaurangbranschens krav kontra skolans krav 
på nyutbildade kockar, genom intervjuer. De kom här fram till att de kompetenser och 
kvalifikationer som branschen verkar peka på som mer viktiga är social kompetens, 
intresse och engagemang. De menar också att branschen anser att de yrkeskunskaper 
som behövs i arbetet som kock kan de få på arbetsplatsen om de har viljan 
(Sammanfattning).  

Vidare i Fornanders och Granlunds (2010) studie så har de fått svar från 
respondenterna om att man kan lära folk laga mat om de har rätt inställning och att de 
”nya” måste förstå att de befinner sig i början av sitt kunnande och att det krävs 
åtskilligt många timmars slit för att lära sig yrket och hantverket. Respondenterna i 
studien säger även att de tittar mycket på personlighet, yrkeserfarenhet och referenser 
vid ev. anställning. Respondenterna i studien trycker också på kunskaper som att 
grundläggande metoder är otroligt viktigt för att kunna utveckla sina yrkeskunskaper. 
En respondent pekar också på att brännpunkten ska ligga på grunder och 
inte…gårdagens garnityr. Lärarna måste hålla sig uppdaterade om det som idag tillagas 
och serveras på en restaurang och detta menar respondenten inte är fallet många 
gånger.Ytterligare, mer specifika, kunskaper som det trycks på i studien är kunskaper i 
tillagning av husmanskost, grundsåser, styckning, temperaturer, dessertgrunder, 
bakning m.m. grunder. Utveckling och fördjupning kan man lära sig ute på krogarna 
man arbetar på (s.18). 

Respondenterna i ovan studie går också in på krav som råvarukunskap som något 
viktigt att eleverna får med sig från skolan. Denna kunskap kopplas ihop med att det 
blivit dyrt med råvaror och att det därmed inte finns utrymmer för felhantering. Det 
innebär att även ekonomikunskaper och hygienkunskaper faller härunder enligt 
studien. Just hygienkraven från myndigheterna är höga och hygienkunskaperna, till 
eleverna från skolan, blir mycket viktiga. Vidare ställer branschen krav på kunskaper 
om arbetsmiljö och säkerhet, då yrket kan vara ganska riskfyllt, tungt och stressigt 
vilket ökar risken för både förslitningsskador och direkt skador. Man pekar i studien 
även på att nya kockar måste ha en grundförståelse för hur det fungerar i ett 
restaurangkök med hierarki och rangordning bl.a. Det finns någon som bestämmer 
och eleverna behöver ha fått denna förståelse till sig från skolan. Alla intervjuade i 
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studien uttrycker att APU:n borde få mer utrymme under utbildningen, då de menar 
att det är då de får se hur det fungerar på en restaurang på riktigt. Social kompetens 
dyker även upp som viktigt i yrket. Man arbetar nära varandra och måste komma 
överens, det kan faktiskt vara så att denna kompetens går före rena yrkeskunskaper 
enligt studien och svar från respondenterna (a.a. s.19-22). 

2.5 Kompetensbegreppet 

Branschfolket talar om kompetens men vad är kompetens egentligen? Enligt skriften 
Kompetens av Jordbruksverket så är kompetens den samlade förmågan som vi behöver 
för att kunna genomföra uppgifter. Den enskildes kompetens innebär personens 
kunnande att inom sitt yrke och arbete kunna lösa uppgifter kopplade till arbetet. Det 
innebär inte bara faktakunskaper när man talar om kompetens, utan det har även att 
göra med hur den används och attityden till arbetet (Statens Jordbruksverk Kompetens, 
s.2). 

Social kompetens är även något som nämns som viktig och kan kort definieras enligt 
nedan citat ur Nationalencyklopedin: 

social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens 
omgivning på ett sätt som befrämjar den sociala samvaron (NE). 

Gilliz Herlitz, antropolog och etnolog definierar i en artikel i tidningen Kollega, social   
kompetens som en blandning, av flertalet olika egenskaper hos en människa. Han talar 
bl.a. om människosyn, ansvarstagande, samarbetsförmåga, att kunna möta och klara 
förändringar och konflikter,att kunna inspirera och stimulera samt kunna känna 
empati. Han menar vidare att civilkurage är viktigt att besitta för att vara en social 
kompetent person, med detta menar han att man måste kunna stå upp för sig själv och 
andra (Tidningen Kollega, 2009-01-22).  

2.5.1 Yrkeskunnande 

Individen innehar yrkeskunnande när denne förfogar yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap 
(Tsagalidis 2008, s. 51). 

Enligt ovan citatet så är tolkningen att, för att ha yrkeskunnande så måste man känna 
till och ha tagit till sig flertalet bitar inom ett yrke. Det räcker inte att kunna yrket, hur 
man gör en sås o.s.v. utan det inbegriper även kunskap om kulturen inom ett yrke.  

Genom att rent praktiskt göra något kan yrkeskunnande utvecklas. Dock behöver 
någon förmedla kunskaperna genom att lära ut regler och liknande. För att skaffa sig 
yrkeskunnande så räcker det inte att veta t.ex. vilka redskap som behövs för att göra 
något, man behöver också lära sig handlingen och regler som är förknippade med den 
specifika praktiska handlingen. Ett exempel som nämns är att lära en elev skära lax, det 
räcker inte att eleven vet vilka redskap som behövs för ändamålet och att skära är ej 
heller det nog instruktion. Skära kan innebära flera olika sätt att skära så för att 
utveckla yrkeskunnande måste även skära sättas i ett sammanhang, man måste prova 
verktyg och även vår egen kropps rörelser behöver provas. Någon som har 
yrkeskunnande kan innan uppgiften/handlingen utföra den i huvudet och ha en tanke, 
veta hur det ska utföras redan innan. Genom berättelser, beskrivningar, regler, rörelser 
och handling måste yrkeskunnandet förmedlas och den som ska lära sig måste 
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uppfatta detta och ta det till sig. När ”eleven” har tagit det till sig och övat in dem, 
först då kan regler m.m. passeras och utvecklas (Tsagalidis 2008, s. 52). 
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att försöka få en bild av hur elever, som gått 
restaurangutbildningen, klarar sig rent kunskapsmässigt när de möter arbetslivet i 
lindan av sin karriär. Innehar de kunskaperna som behövs? Hur ser branschfolk på det, 
är det några kunskaper som saknas?  

3.1 Avgränsningar 

Arbetets fokus ligger på före detta elever som valt att inrikta sig mot kockyrket och 
som gick ut för högst tre år sedan. De är även yrkesverksamma och har varit det ett 
tag tillbaka. Det finns några huvudanledningar till denna avgränsning. 

En är att det är inom kockyrket som jag har varit yrkesverksam en stor del av mitt 
yrkesliv. Jag är väl förtrogen med yrket och jag har också en stor kännedom om 
branschen vad det gäller krav och liknande. Det är även så att jag har mött många 
”nya” kockar under åren, på nära håll och upplevt en förändring vad det gäller ”nya” 
kockars kunskaper efter avslutad utbildning. I min nya roll som yrkeslärare har jag 
också fått kommentarer från APU-handledare om elevernas kunskaper och förändring 
av desamma.  

Anledningen till tidsaspekten att de är yrkesverksamma är att, de före detta eleverna 
ska ha minnet kvar om hur det var när de kom ut i arbetslivet och hunnit komma in i 
yrket mer eller mindre. De har på så sätt hunnit göra sig bekanta med yrket och har 
något att relatera till.   

 

. 
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4. Metod 

I följande kapitel redogör jag för den av mig valda metoden för min undersökning. Jag 
redogör även för genomförandet av undersökningen och för urvalet till densamma. 
Detta kapitel avslutas även med kommentarer gällande för- och nackdelar för den av 
mig valda metoden och tillvägagångssättet.  

4.1 Undersökningsmetod 

Då mitt intresse gällande undersökningen handlar om hur individer ser på och 
upplever sina kunskaper och även hur branschfolk ser och upplever dem så föll mitt 
val på intervjuer som undersökningsmetod.  

Den intervjuform som användes är en kvalitativ intervjumetod. I denna form av 
intervju är ämnet bestämt på förhand dock med fritt besvarade frågor (Carlström & 
Carlström Hagman 2006, s. 189).  

4.2 Urval 

Urvalet har gjorts med tanken på att få en någorlunda bra bredd på de tre före detta 
elevernas arbetsuppgifter/platser. I urvalsgruppen finns både a la carté, lunch, catering, 
festmenyer och matlagning till bar med som arbetsuppgifter. Urvalet är också gjort för 
att få någon spridning på antal år sedan avklarad utbildning samt yrkesverksam tid. 
Det finns även en kvinna med bland respondenterna som är före detta elever. 

Vad det gäller urvalet av de två branschrepresentanterna så är urvalet gjort med tanke 
på att de ska ha en stor bredd inom yrket med skiftande erfarenheter. De är också 
valda med anledning av sin långa yrkesverksamhet och därmed stora erfarenhet av att 
möta ”nya” inom yrket. 

Med tanke på den tid som stått till förfogande så har en heltäckande studie ej varit 
möjlig utan urvalet har också fått göras genom att välja ett mindre antal personer som 
är representativa för undersökningen, något som brukar kallas ett urval ur 
populationen (Carlström & Carlström Hagman 2006, s. 291). 

4.3 Genomförande av undersökning 

För att finna respondenter har jag använt mig av mina kontakter i branschen och 
därigenom fått tips på eventuella intresserade av att bli intervjuade. Kontakten med 
dem skedde sedan först via telefon för att, vid intresse, ett tag innan genomförandet av 
intervjun träffa dem personligen och informera dem om bakgrunden till arbetet. Vid 
mötet gick vi även igenom den frågeguide med frågorna som intervjun skulle 
behandla. Detta syftade till att ge respondenterna möjlighet till att förbereda sig och 
även få möjlighet till att tänka igenom sitt deltagande innan intervjun.  

Intervjuerna har genomförts i en av respondenten, vald miljö för att denne ska känna 
sig bekväm och att därmed intervjun ska avlöpa på ett positivt sätt. Fyra av 
intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats och en intervju genomfördes i 
ett, av mig, bokat rum på ett bibliotek. Jag har även tillsätt att inga yttre störande 
moment ska kunna uppkomma som därmed skulle kunna störa intervjun. Enligt 
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Carlström & Carlström Hagman (2006) är det viktigt att förbereda den yttre miljön så 
att inget störande av intervjun uppkommer. Störande av intervju kan medföra att det 
bli svårt att ha fokus på intervjuns innehåll när kontakten i samtalet bryts (s.191). 

De genomförda intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas. Inspelningarna 
har gjorts med hjälp av en dator och ett installerat program i den avsett för 
inspelningar. Tanken har också varit att få själva intervjun till att mer bli ett avslappnat 
samtal där förhoppningen var att ”glömma” att det var en intervju som genomfördes.  

4.4 Etiska överväganden 

I enlighet med de forskningsetiska principerna så har respondenterna informerats om 
syftet med undersökningen samt att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan utan negativa följder för dem. Respondenterna har lämnat 
sitt samtycke till medverkan och de har informerats om att uppgifterna enbart kommer 
att användas i forskningssyfte.. Det material som kan härledas till respondenten har 
förvarats på sådant sätt att ingen utomstående kan komma åt dessa uppgifter och alla 
eventuella möjligheter till att identifiera personerna har tagits bort vid transkriberingen.  

Forskningsetiska principerna finns att läsa här (www.codex.vr.se).  

Respondenterna har även erbjudits möjligheten att läsa den intervju de deltagit i efter 
utskrift av densamma. 

4.5 Metodkritik 

Det av mig valda datorprogrammet för inspelning av intervjuerna har jag använt 
tidigare i intervjuer så jag kände mig väl betrodd med det. Då jag använt det tidigare så 
har jag lärt mig dess funktioner väl och hur man använder dem.  

Min upplevelse var att intervjuerna fungerade väl men det går inte att säga att det som 
framkommit i intervjuerna är hundraprocentiga sanningar, intervjusvaren får stå för de 
deltagande respondenterna.. För att få en ännu större bredd så hade det givetvis också 
varit positivt med fler respondenter i undersökningen men här har den givna tiden för 
arbetet fått styra i valet av antal.  

Det finns ett antal faktorer som kan påverka intervjusvar och risken finns till och med 
att de förvrängs på olika sätt. Minne och glömska är en faktor som kan spela in. 
Människa tenderar t.ex. att på ett bättre sätt komma ihåg mycket positiva upplevelser 
eller stora negativa framför de mer neutrala. Ytterligare som kan komma att påverka 
intervjusituationen är stress både hos respondenten och hos intervjuaren. Om 
intervjuaren känner oro eller nervositet måste allt göras för att inte överföra detta till 
respondenten, då detta skulle kunna innebära att intervjuresultaten blir 
otillfredsställande (Carlström & Carlström Hagman 2006, s.201-204).  

 

http://www.codex.vr.se/
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet från mina intervjuer. Jag redovisar intervjuerna 
genom ett antal underrubriker för att ge en bättre översikt och i vissa fall kopplas de 
även till litteratur och tidigare forskning. I inledande resultatdel så ges en kort 
presentation av respondenterna. 

5.1 Respondenterna 

I detta arbete så har jag intervjuat fem personer verksamma inom 
restaurangbranschen. Tre av dem är kockar som har genomgått Hotell- och 
restaurangutbildningen på gymnasiet och arbetar nu inom restaurangnäringen. Två av 
respondenterna är verksamma köksmästare med ett relativt långt arbetsliv bakom sig 
med allsidiga arbetsuppgifter. Av de tre kockarna så är två män och en kvinna. Två av 
dem arbetar på a la carterestaurang och en av dem på en lunchrestaurang. Av de två 
köksmästarna så arbetar en av dem på ett konferenshotell och en på 
personalrestaurang. Båda köksmästarna är män.  

Kockarna kommer hädanefter att benämnas K1, K2 och K3 och köksmästarna 
kommer att benämnas KM1 och KM2. Detta för att förtydliga vem som sagt vad och 
med den anledningen så kommer jag även att nedan ge en bild av vilka 
intervjupersonerna är genom att kort sammanfatta deras bakgrund. 

Kock 1 (K1) – Man, 22 år. Har varit färdigutbildad kock i ca.3 år och har arbetat 
ungefär ett år på sin nuvarande arbetsplats. K1 arbetar på en a la carterestaurang som 
även har en bar och arbetsuppgifterna ligger inom både varm- och kallkök. Ibland är 
han även delaktig i tillagning av festmenyer och han tillagar även rätter på barmenyn.  

Kock 2 (K2) – Kvinna, 20 år. Har varit färdigutbildad kock i ca. 10 månader och har 
arbetat ungefär i sju månader på nuvarande arbetsplats. K2 arbetar på en a la 
carterestaurang som även sysslar med catering. Arbetsuppgifterna ligger inom a la carte 
och cateringverksamheten.  

Kock 3 (K3) – Man, 21 år. Har varit färdigutbildad kock i ca. 2 år och har arbetat 
ungefär ett och ett halvt år på nuvarande arbetsplats. K3 arbetar på en lunchrestaurang 
som även sysslar en del med catering. Arbetsuppgifterna ligger inom både 
lunchmatlagning och catering. Restaurangen tillagar både vanlig husmanskost och även 
exklusivare cateringmenyer. 

KM1 – Man, 38 år. Gick ut restaurangutbildningen för ca. 19 år sedan och har arbetat 
inom restaurangyrket ungefär lika länge. Arbetsuppgifterna har varit skiftande och 
mannen har en stor bredd inom yrket då han arbetat inom a la carterestauranger, 
cateringföretag, personalrestaurang samt på en ombyggd herrgård, som endast tog 
emot små sällskap på beställning, och exklusiviteten var här hög. För nuvarande 
arbetar han på ett konferenshotell som erbjuder a la carte, lunch, festmenyer, 
konferensmenyer och barmatsedel. Har personalansvar, inköpsansvar, budgetansvar 
m.m.  

KM2 – Man, 43 år. Gick ut restaurangutbildningen för ca. 25 år sedan och har arbetat 
inom restaurangyrket ungefär lika länge. Mannen har under en termin arbetat som 
lärare på Hotell – och restaurangutbildningen inom gymnasiet men har således arbetat 
större delen av sitt yrkesliv inom restaurangnäringen. Han har arbetat inom a la 
carterestauranger, lunchrestauranger, konferenshotell, kryssningsfartyg samt 
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personalrestauranger. För nuvarande arbetar han på en personalrestaurang hos ett stort 
företag. 

5.2 Genomförande av den praktiska utbildningen på skolan 

De tre kockarna uppger att man på skolan drev en restaurang där både elever och 
allmänhet hade möjlighet att äta. Eleverna alternerade mellan varm- och kallkök samt 
servis och fick på så sätt prova på att både arbeta i köket och ute i matsalen.   

Alla tre kockar återger att den praktiska utbildningen under skolgången genomfördes 
genom att man under det första året övade mycket i metodköket. Här fick man börja 
med grunderna, redningar, grundsåser och liknande.  

K2 säger t.ex. ”I ettan tränade vi mycket i metodköket…bara träning och inte öppet i 
restaurangen.”  

När eleverna sedan kommit en bit på utbildningen och lärt sig en del så fick de 
möjlighet att ha restaurangen öppen och tillaga samt servera mat till riktiga gäster. 
Matlagningen som genomfördes hade bredden av dagens, vegetariskt och trerätters 
som ex. K1 uppger. K1 säger om att ha restaurangen öppen med gäster: ”Det var rätt 
bra…kul och så…det kändes lite som på riktigt med restaurangen öppen och så”. K2 säger också 
i intervjun att lärarna ibland tagit emot större beställningar som eleverna fick ta hand 
om. 

När eleverna sedan kommit upp i tvåan så ökade svårighetsgraden och det fanns även 
möjlighet att välja ett I-val med särskild inriktning som gav lite mer kunskaper. Under 
tvåan och trean fortsatte man dock med träning i både grunder och husmanskost. Två 
av respondenterna uppger även att man i tvåan hade öppet en kväll i veckan då 
eleverna drev ”a la carterestaurang” där föräldrar och allmänhet kunde boka bord för 
att äta en trerättersmeny.  

K3 säger: ”Här lärde man sig verkligen! Man var tvungen att…liksom…vara på hugget. Man var 
tvungen att snabba upp farten helt enkelt. Beställningarna kom ju in från restaurangen precis som på 
riktigt. Ingen visste vad gästerna…ja…vad dom skulle beställa”.  

K2 säger om att ha öppet en kväll i veckan att;…det var skitkul!” Dock säger han direkt 
efter att det bara var en lärare med i köket tillsammans med eleverna och att det gjorde 
att det ibland blev ”skitstruligt”. Om man som elev behövde hjälp med något så kunde 
man inte alltid få hjälp med en gång.  
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5.3 Kunskaper och upplevelser på första arbetet samt  

      användning av utbildningen 

Kunskaper och upplevelser 

K1 ”Det var skitnervöst”!  

K2 ”Svårt, jobbigt!” 

K3 ”Jag kunde typ ingenting, kändes det som” 

 

Ovan angivna citat är de inledande på de tre intervjuerna med kockarna. Alla tre 
uppger att de anser att de kunskaper som de fått i skolan inte räckte till ute i 
verkligheten.  En av respondenterna uppger bl.a. att man fick skäll av de äldre i köket 
om man gjorde fel eller om man arbetade för sakta. Vidare återger K2 att hon fick 
frågor som ex; ”Fick ni inte lära er det i skolan?” ”Varför visade dom inte er det på skolan?” 
”Vad skulle man svara?”;säger K2. Hon säger dock att kockarna på hennes första arbete 
var snälla och visade och lärde henne mycket. Hon medger även att hon glömde bort 
en del som man fått lära sig i skolan men det var även mycket som de inte fått lära sig 
där.  

Både K1 och K3 menar att de kunskaperna som de fått i skolan inte räckte till och att 
de lärt sig det mesta som de kan ute i arbetslivet. I Fornander & Granlunds (2010) 
studie som behandlas i 2.4.2 säger en respondent att grunderna är viktigast att lära sig i 
skolan och att utveckling och fördjupning kan man lära sig ute på krogarna man 
arbetar på. Så verkar ha varit fallet med K1 och K3 då faktiskt båda två under nästa 
fråga uppgett att de hade med sig grunderna från skolan. 
 

Köksmästarnas uppfattning om ”nya” kockar och kunskaper 

När köksmästarna intervjuades och tillfrågades om vad de anser om ”nya” kockars 
kunskaper så menade båda två att de ”nya” kockarna brister vad det gäller kunskaper i 
grunderna. KM1 säger t.ex….grunderna är viktigt att dom kan och tyvärr så är det lite si och så 
med dom kunskaperna.”  

KM2 säger t.o.m: Man blir ju frustrerad när det gäller vissa…när de ser ut som frågetecken vid en 
så enkel sak som att göra en ”Becha”, då kan man f..n undra.” Jag vill bara inflika här att det 
kan ses som ganska starkt uttryckt av köksmästaren, men en ”Becha” (Sauce 
Bechamel) är bland de första grundsåserna man får lära sig och jag kan, med min egen 
erfarenhet i ryggen, ha en viss förståelse för frustrationen hos köksmästaren.  

Båda köksmästarna kommer även in på hur de ser på de ”nya” kockarna vad det gäller 
deras sätt att vara kan man säga. KM2 menar att många kan vara lite slappa i sin 
inställning till arbetet. Han säger vidare att man som ny måste visa framfötterna, våga 
och vilja ta till sig av de äldre mer erfarna kockarna. Det gäller också att ta tillvara på 
alla timmar man blir erbjuden att arbeta, menar han, för att komma in i yrket krävs 
detta. Detta upplever KM2 att vissa inte är positivt inställda till…man vill gärna vara ledig 
eftersom kompisarna ska göra något kul. 

KM1 menar att många verkar komma in och tro att kockyrket är väldigt ”flashigt”, 
som han utrycker det. Köksmästaren fortsätter med att tala om att yrket är ganska 
slitigt och…kanske mer en livsstil. Han är väldigt bestämd om yrket mer som en livsstil i 
alla fall i början av karriären, det är då man ska lära sig yrket djupare och det menar 
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han att man gör i verkligheten och inte på skolan. Köksmästaren poängterar även att 
det är viktigt att de ”nya” känner till den kultur som finns i ett restaurangkök och att 
detta är viktigt att känna till och ta till sig för att kunna fungera i ett restaurangkök.   

Just det med vikten av att känna till yrkeskulturen tas upp i 2.5.1 om yrkeskunnande, 
där Tsagalidis (2008) menar att man för att inneha yrkeskunnande måste man även 
förfoga över yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap.  

Vid min intervju med KM1 talar han om att man de äldre ute i branschen, inte ska 
behöva lära de ”nya” grunderna, de ska istället utveckla de ”nya”.  

Med anledning av detta svar så kom en fråga, som kändes relevant att ställa, upp hos 
mig. 

[Intressant! Vad tror Du kan vara orsaken till att de inte besitter kunskaper i 
grunderna så bra?]  

Svaret jag fick på detta var att köksmästaren tror att kontinuitet kan vara en orsak. 
Med detta menar han att eleverna i skolan ska få möjlighet till att få vara i köket fler 
dagar i streck, detta tror han ger större möjligheter till att ta till sig kunskaper. 
Köksmästaren ger ett ex. från en elev han haft i sitt kök. Denne elev hade uppgett att 
de var i köket på skolan måndag, onsdag och fredag. Mellan dessa dagar hade de andra 
ämnen som KM1 tror kan ge för mycket intryck och att det bryter kontinuiteten. 
Vidare nämner köksmästaren att motivation även spelar in och hans upplevelse är att 
mycket annat verkar vara viktigare för ungdomar idag framför att lära sig, 
mobiltelefonen nämns som en sak.  

Ovan svar och dess realitet för orsakerna får stå för svaranden men frågan om hans 
uppfattning kändes intressant att ställa. 

Användning av utbildningen? 

Alla tre respondenterna som tillfrågats som ”nya” kockar uppger att de tycker att de 
hade användning av sin utbildning. Det som de betonar mest är nyttan av grunderna 
och K1 säger t.ex. ”Det var väl grunderna som jag hade användning av egentligen”. Både K2 
och K3 uttrycker sig i liknande ordalag som att grunderna var bra att kunna och det 
hade de med sig men menar att när det kom till mer avancerade moment så räckte inte 
kunskaperna till.  

För att bemöta dessa svar lite så kan nämnas att de båda köksmästarna som 
intervjuades båda två tryckte på kunskaperna i grunderna som det viktigaste samt att 
KM1 menar att social kompetens också kan vara lika viktig som kunskaper i 
grunderna. Något som också framkom i Fornander och Granlunds (2012) studie som 
står omskriven i 2.4.2. 

 Dock anser båda köksmästarna, som tidigare uppgetts, att det brister hos en stor del 
av ”nya” kockar när det kommer till kunskaper i grunderna. Både KM1 och KM2 talar 
som sagt var om att de inte ska behöva börja utbilda nya kockar i grunderna, de ska 
istället utveckla dem. 

5.4 Uppfattningar kring utbildningen 

Hur eleverna ser på sin utbildning skulle ev. kunna ha inverkan på deras möjligheter 
och vilja att ta till sig kunskaper. Nedan beskriver svaren på frågor om de upplever att 
de saknade något under sin utbildning, om de anser att något kunde ha uteslutits samt 
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om de tycker att något särskilt skulle ha givits ett större utrymme. 
 

Saknades något i utbildningen som du menar att du skulle behövt? 

K1 säger:  

”Speeden hade man inte från skolan…det var jobbigt första tiden. I skolan behövde man ju inte 
stressa direkt, man kände inte den pressen där. Jäkligt dumt egentligen. Lärarna skulle nog ha jagat 
oss mer”. 

K1 fortsätter med att tala om att de inte fick lära sig att planera sitt arbete så bra i 
skolan. Detta menar han gjorde att det rörde ihop sig ibland, när han började arbeta. 
Vidare säger han att det var en avsaknad av att lära sig att laga sådant som faktiskt 
lagades ute på krogen, det var mest äldre rätter som de tillagade.  

En sak som också är ganska likvärdig i de tre respondenternas reflektioner är att de 
menar att de i sin utbildning saknade att få lära sig mer avancerad matlagning, mer 
avancerade metoder. K1 och K3 uttalar sig även om att de inte tycker att de fick lära 
sig så mycket kring olika potatis- och grönsakstillbehör. Pommes Frites, klyftpotatis, 
potatisgratäng och liknande var det vanligast förekommande.  

K1 säger i intervjun att han ute nu fått lära sig mycket olika former av potatis- och 
grönsakstillbehör och uttrycker stor entusiasm över detta.  

K2 pekar också på att hon saknade att få lära sig mer kring olika såser. Som hon 
uttrycker det: ”Visst att man kunde grunder men det är svårt att bygga vidare om man inte vet vad 
olika såser t.ex. heter…och vad det är i dom”. Hon säger också att hon skulle velat få mer 
kunskaper om sådant som görs ute på krogen.  
 

Kunde något ha uteslutits under utbildningen? 

K3 uppger att han inte kan komma på något särskilt som kunde ha uteslutits ur 
utbildningen. Han tror nog att han haft användning för det mesta på ett eller annat 
sätt. 

K1 och K2 däremot menar att en del av all träning i grunder kunde ha tagits bort i 
utbyte mot att få lära sig mer vad det gäller mer avancerade metoder och matlagning.  

Mot detta står de båda köksmästarnas svar om att de upplever att kunskaperna i 
grunderna är skrala hos ”nya” kockar och att utveckling och fördjupning ska ske ute i 
verkligheten.  
 

Mer utrymme för något under utbildningen? 

K1 hänvisar till svaret innan om att få lära sig mer avancerade kunskaper. Detta menar 
han skulle ge bättre självförtroende inför det kommande yrkeslivet. 

K2 talar om när eleverna själva fick sätta ihop menyer och kombinationer och visa upp 
för lärarna. Man fick använda sin fantasi och de fick sedan positiv och negativ respons 
på det vilket hon menar var lärorikt. 

K3 säger att han skulle kunnat tänka sig mer praktik (APU) då han upplevde att han 
lärde sig väldigt mycket genom det.  

Köksmästarnas uppfattning om vad de tror skulle behövt mer utrymme under 
utbildningen ser ganska lika ut. De nämner båda två att grunderna verkar vara något 
som skulle behöva tränas på mer. 
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Både KM1 och KM2 talar om likande saker som bristande kunskaper i fonder, 
grundsåser och liknande hos de ”nya” kockarna. Båda två kan sägas vara överens om 
att en ökning av praktiken (APU) skulle vara positiv för utbildningen och 
kunskapsinhämtningen hos eleverna. KM1 menar att man lär sig mest om yrket ut i 
verkligheten, en verklighet som han menar att skolan inte har möjlighet att återskapa. 
KM2 nämner även regler, oskrivna regler som KM1 säger, sådant är svårt att lära sig i 
skolan men man behöver ha det med sig och det kan de lättare få genom praktiken.  
 

5.5 Utvecklingen av yrkeskunskaper under APU:n? 

Alla tre kockarna är rådande överens om att APU-tiden inverkade positivt på deras 
utveckling av yrkeskunskaper. Man fick lära sig annat än det som lärdes ut i skolan och 
det sågs även som positivt att det var kunskaper förmedlade från någon som arbetade 
ute i yrket. Ytterligare som nämns är att kraven var högre ställda på APU-platsen och 
detta gjorde att man skärpte sig. K2 ansåg sig duktigare i skolan efter APU:n uppger 
hon.  

Enligt ovan så är köksmästarna också positivt inställda till det viktiga med praktik. 
 

5.6 Bilden av förväntningar på en nyutexaminerad kock och 

      givna kunskapers överensstämmelse med verkligheten     

De tre kockarna uppger att de nog inte riktigt hade ”rätt” bild av vad som förväntas av 
en nyutexaminerad kock som kommer ut på sitt första arbete efter avslutad utbildning. 
Någon menar att detta var en miss från lärarna i skolan, de skulle ha varit mer tydliga 
med det och gett dem mer kunskaper.  

Vad det gäller kunskapernas överensstämmelse så menar de tre kockarna att kraven 
ute var mycket högre ställda än de föreställt sig. K2 säger också att det nog var för 
slappt i skolan för hon var inte beredd på att det var så stressigt i verkligheten.  

Något som överraskade mig var också det att, i alla fall två, av kockarna uppgav att de 
inte hade kunskaper i fackspråk, köksfranska och liknande, de hade inte fått lära sig så 
mycket av detta enligt egen utsago.  

Fackspråk och köksfranska är fortfarande väl använt ute på krogen så det borde finnas 
anledning att lära sig detta. 

 

5.7 Ges branschen möjlighet att delta i utvecklingen av 

      utbildningen? 

KM2 säger att han tycker att samarbetet med den skola som ligger närmst dem har 
fungerat ganska bra under åren. Han kan tänka sig att detta har att göra med att han är 
gammal arbetskamrat med två av lärarna och att de känner varandra väl. Skolan och 
hans arbetsplats har bl.a. genomfört någon gemensam aktivitet tillsammans med 
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eleverna i forma av föreläsning och utbildning. Så han menar att han känner sig 
tillfreds med delaktigheten i utbildningen men menar också att den skulle kunna 
utvecklas. 

KM1 uppger att det tidigare inte fanns något direkt samarbete eller möjlighet att 
påverka och utveckla utbildningen. Dock är det nu så att de sitter med i det yrkesråd 
som skolan har startat. Skolan och branschrepresentanter träffas en eller ett par gånger 
per termin och diskuterar utbildningen och utveckling. Branschen får komma med 
förslag men om det gett något ännu vet han inte då han menar att det är för tidigt att 
säga ännu. 
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6. Diskussion 

Utgörande för valet av inriktningen på mitt examensarbete, att genomföra min 
undersökning kring synen på nyutexaminerade kockars kunskaper, grundar sig bl.a. på 
egna tankar med anledning av min egen yrkesbakgrund och yrkeserfarenhet. Jag har 
även, i min nya roll som yrkeslärare fått kommentarer från före detta kollegor i 
restaurangbranschen om att de upplever att de ”nya” brister i kunskaper viktiga för 
yrket när de kommer ut på sitt första arbete.  

Som yrkesarbetande inom restaurangbranschen hade jag egna uppfattningar om vad 
jag ansåg behövde förbättras i utbildningen och det var även ett ämne som ofta 
dryftades i personalrummet på arbetsplatsen. Nu arbetar jag då som yrkeslärare själv 
och tankarna om förbättringar och utveckling är fortfarande med mig. Det jag då 
hoppas med detta arbete är att det ska ge mig och mina kollegor i yrket information 
om hur, och var, vi eventuellt kan utveckla utbildningen för framförallt elevernas bästa 
men även med åtanke på branschen. 

Med tanke på de svar som kockarna har givit i intervjun kring den praktiska 
utbildningen under skolgången så verkar träning i grunder ha varit ganska väl 
förekommande. Man har tränat grunder i metodkök, både under årskurs ett, två och 
tre, så här verkar lärarna ha haft återkommande lektioner vad det gäller grunder. Vad 
det gäller mängden och innehållet på dessa lektioner har jag dock ingen möjlighet att 
uttala mig om, utan jag noterar bara att träning i grunder har varit förekommande 
under hela utbildningen. Kunskaper i grunderna är ju då också något som de båda 
köksmästarna i min undersökning trycker på som viktiga kunskaper. Enligt Lpf-94 så 
ska utbildningen även vara förberedande för yrkesarbete och färdigutbildningen inom 
yrket är tänkt att ske på arbetsplatsen och förberedande i detta avseende, torde till 
största del handla om kunskaper i grunderna.   

Vad det gäller de tre kockarna i min undersökning så tolkar jag det som att de är 
ganska nöjda med sin utbildning med vissa förbehåll. De uppger att de hade nytta av 
kunskaperna i grunderna inom matlagning, från utbildningen, dock verkar de uppleva 
en avsaknad av att ha fått lära sig mer avancerad matlagning och dess metoder. Det 
framkommer även att upplevelsen är att kunskaperna från skolan inte riktigt räckte till, 
och två av kockarna uttalar sig om att det de kan, har de till största delen lärt sig ute i 
arbetslivet.  

Utan att uttala mig om utsträckningen på, de i undersökningen medverkande, 
kockarnas kunskaper vid sitt första arbete så skulle jag dock säga att tanken på 
färdigutbildning i arbetslivet här lyser igenom. Man uppger att de flesta kunskaperna 
fåtts ute i arbetslivet, vilket tyder på att utveckling och vidareutbildning i yrket har 
givits där, efter den förberedande utbildningen i skolan. I Fornander & Granlunds 
(2010) studie som jag nämnt tidigare i min undersökning så menar också en 
respondent i deras undersökning att det viktigaste att lära sig i skolan är grunderna och 
att man kan få utveckling och fördjupning på krogarna där man arbetar. I min egen 
undersökning så säger en av köksmästarna också att…de äldre ute i branschen inte ska 
behöva lära de ”nya” grunderna, de ska istället utveckla de ”nya”. Om vikten av kunskaper i 
grunderna skriver även Tsagalidis (2008). Hon betonar här att eleverna måste lära sig 
grundläggande yrkeskunskaper i karaktärsämnena, det är inte meningen att eleverna 
ska vara fullt utbildade, men de måste ha nog med kunskaper i yrket för att vara 
anställningsbara och kunna praktisera yrket på godtagbart sätt. 
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De båda, i undersökningen medverkande, köksmästarnas upplevelse är att 
nyutexaminerade kockar brister i kunskaper vad det gäller i huvudsak grunder. Den 
ena köksmästaren uttrycker sig som följande vid ett tillfälle… när de ser ut som frågetecken 
vid en så enkel sak som att göra en ”Becha”, då kan man f..n undra. I min mening så är väl 
svordomen onödig men en ”Becha” (Sauce Bechamel) är bland de första grundsåserna 
man får lära sig och jag kan, med min egen erfarenhet att luta mig på, ha en viss 
förståelse för köksmästarens frustration. Specifika kunskaper som nämns som ex. på 
dåliga, är i grunder som fonder, grundsåser och liknande när de möter ”nya” kockar i 
sitt yrke. Upplevelsen är likvärdig i den undersökning som Isaksson (2010) gjorde 
kring kockars kunskaper. Här svarar de två kökscheferna i undersökningen också att 
de tyckte nyutbildade kockar saknade grundkunskaper.  

Köksmästarna i min undersökning talar även om andra kunskaper och egenskaper som 
de anser vara viktiga för att fungera i ett restaurangkök. Kunskaper och egenskaper 
som köksmästarna menar saknas hos dagens ”nya” kockar. Vad det handlar om skulle 
kunna sammanfattas i tre ord, motivation, engagemang och yrkeskultur. Det upplevs 
som att de ”nya” kockarna kan vara lite ”slappa” i sin inställning till arbetet. Det 
betonas att man som ny måste visa framfötterna, våga och vilja ta till sig av det de 
erfarna kollegorna på en arbetsplats kan förmedla. Yrket beskrivs också som mer av en 
livsstil, i alla fall i början av yrkeslivet, och det kan också vara ett slitigt yrke. Vidare 
uttrycks vikten av att känna till och ta till sig kulturen som råder i ett restaurangkök, 
detta anses viktigt för att kunna fungera i ett restaurangkök. I yrkeskultur inbegrips ex. 
oskrivna regler och även den hierarki som återfinns i ett restaurangkök.    

Tsagalidis (2008) tar också upp yrkeskultur i sammanhanget med yrkeskunnande där 
hon menar att när en individ förfogar över yrkeskultur, yrkespraxis och yrkeskunskap, 
då innehar man yrkeskunnande.  

Vad det gäller att som yrkeslärare, inom utbildningen, kunna lära ut den yrkeskultur 
som finns i ett restaurangkök så får man tillstå att det finns begränsningar. Det är inte 
möjligt att återskapa den verklighet som kulturen finns i, på skolan. Skolan och 
restaurangköken är dock två skilda verksamheter och därmed finns två skilda kulturer.   

Branschrepresentanterna, köksmästarna, menar alltså att flertalet ”nya” kockar inte 
riktigt har de kunskaper som krävs för att klara sig på ett godtagbart sätt direkt efter 
avslutad utbildning. De kockar som deltagit i undersökningen har också uppfattningen 
om att kunskaperna efter avslutad utbildning inte räckte till. Det finns dock en 
skiljande uppfattning om vilka kunskaper som saknas. Köksmästarna talar uttryckligen 
om bristande kunskaper i grunder samt att de upplever att motivationen hos de ”nya” 
kockarna inte är den bästa. Ser jag tillbaka på mina år i yrket och de elever och ”nya” 
kockar som jag själv mött så ser jag en likhet i mina upplevelser och det som 
köksmästarna i undersökningen säger. 

Kockarnas uppfattning, i jämförelse med ovan, verkar däremot mera vara inne på, att 
det är kunskaperna i mer avancerad matlagning som saknas och att de hade grunderna 
med sig, enligt min tolkning. Vad denna skillnad i uppfattning beror på har jag inget 
direkt svar på utan noterar bara att den finns. Dock så är min reflektion att 
köksmästarna har större erfarenhet och kunnande vilket därmed borde ge mer grund 
till deras uppfattning. 
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Jag vill även ta upp det med motivation som nämnts i undersökningen. Motivation till 
något kan vi nog alla hålla med om är viktigt för att ta till sig nya kunskaper och annat. 
Utan motivation blir det jobbigare att ta till sig kunskaper och att ”traggla” grunder 
kanske inte är det mest spännande en elev vet? Kan det vara så att vikten av kunskaper 
i grunder skulle betonas och tydliggöras mer för att ev. kunna skapa motivation till 
denna återkommande träning? Skulle branschen kunna hjälpa till här? Ja, det kanske de 
kan göra genom de yrkes/branschråd som finns och som köksmästarna i min 
undersökning verkar ställa sig positiva till och där de kan vara med och utveckla samt 
påverka i positiv riktning för både elever och bransch. En idé skulle också kunna vara 
att bjuda in branschrepresentanter för diskussion med både elever och lärare.  

Det finns meningar från kockarna i undersökningen om en vilja om ”uppdaterad” 
matlagning, sådant som faktiskt lagas på krogen. Med anledning av detta så funderar 
jag på det som Berglund (2009) säger i sin avhandling, att många yrkeslärares 
erfarenheter och kunskaper ligger lång tillbaka i tiden. Kanske man som lärare bör 
stanna upp och reflektera över sina kunskaper och erfarenheter? Grundkunskaperna 
förändras inte men det kan finnas anledning att uppdatera sig i vårt föränderliga 
samhälle! 

I min undersökning har jag genomfört intervjuer med tre kockar och två köksmästare. 
Genom detta så har en bild/uppfattning om hur det ser ut med ”nya” kockars 
kunskaper kunnat ges. För en bredare och mer nyanserad uppfattning så skulle en 
undersökning med ett större antal respondenter givetvis varit att föredra men som jag 
nämnde så ville jag skapa en bild av hur det ser ut vad det gäller ovan stående. 

6.1 Slutsats 

Med hjälp av det material och den valda metoden som jag använt till min 
undersökning samt genom min tolkning så upplever jag att jag fått en bild av 
nyutbildade kockars kunskaper och uppfattningen om dess tillräcklighet, efter avslutad 
utbildning. Jag har även kunnat ta hjälp av min egen långa yrkeserfarenhet i detta 
arbete när det gäller tolkning och sökande efter svar. 

Jag kan med hänvisning till det snäva antalet intervjuer inte dra en generell slutsats. 
Dock verkar det som att det, i min undersökning, finns det som pekar på 
begränsningar, vad det gäller nyutexaminerade kockars kunskaper, för att klara sitt 
inträde i yrkeslivet på ett godtagbart sätt, för dem men även för branschen. Dock har 
jag funnit en skillnad mellan de erfarna i branschen och ”nya” kockars uppfattningar 
kring vilka kunskaper det finns avsaknad av. Branschen pekar på bl.a. dåliga kunskaper 
i grunder medan de ”nya” kockarna menar att de mest saknar kunskaper i mer 
avancerad matlagning. Ytterligare en tolkning jag gör med hjälp av undersökningen är 
att utökad APU-tid under utbildningen skulle kunna vara av godo för både 
kunskapernas skull och för att lära sig den viktiga yrkeskulturen. Uppfattningen om att 
APU:n ger mycket kunskaper menar jag finns hos både kockarna och köksmästarna i 
min undersökning.  

Det jag tar med mig från undersökningen är branschens och de ”nya” kockarnas 
uppfattningar om kunskaperna efter utbildningen och vad som saknas samt behöver 
förbättras. Det har skapat en ökad vilja att utveckla och förbättra utbildningen och jag 
inser än mer vikten av samverkan mellan bransch och skola. Förhoppningen är att 
undersökningen också genererar ett utökat intresse, för utveckling och förbättring av 
utbildningen, hos kollegor inom yrkesutbildningarna för att ge en bra start i yrkeslivet. 
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6.2 Framtida forskning 

Som jag skrev i min slutsats så har jag fått svar på den fråga jag ställde mig. 
Undersökningen har dock givit mig nya tankar och funderingar för framtida studier 
som kunde vara positiva för skolan och branschen. Frågeställningar som hur man 
utvecklar samverkan mellan skola och bransch och hur man skulle kunna utveckla 
utbildningen har dykt upp. Med anledning av GY11 och dess betonande av ökad 
samverkan med yrkeslivet så torde detta vara en undersökning i positiv väg. Vidare så 
dök funderingen upp på om det inte vore positivt att lärare ”praktiserade” ute i 
branschen ibland för att uppdatera sig? Kan detta tillföra att eleverna ges bättre 
förutsättningar att träda in i sitt nya yrke efter avslutad utbildning? 
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8. Bilagor 

Intervjufrågor för till ”nya” kockar 

Bakgrundsfrågor: 

Kön:  

Ålder: 

Utbildning: 

Färdig kock i:  

Nuvarande arbetsplats inriktning(ex.a la carte, lunchrestaurang): 

Har arbetat på nuvarande arbetsplats i:  

Kort beskrivning av arbetsuppgifter: 

 

1. Hur genomfördes den praktiska utbildningen på den skola där du   gick?  

2. Hur upplevde du ditt första arbete som kock sett till de kunskaper som du 

hade då?  

3. Hade du användning av din utbildning och på vilket sätt? 

4. Saknade du något i din utbildning, som du skulle behövt under din första 

tid som yrkesarbetande kock? 

5. Anser du att det finns något under din utbildning som kunde ha 

uteslutits? Varför? 

6. Är det något inom din utbildning, och i så fall varför, som du anser skulle 

ha givits större utrymme? 

7. Hur ser du på utvecklingen av dina yrkeskunskaper under APU:n?  

8. Hur såg din bild ut direkt efter skolan, över vad som förväntas av en 

nyutexaminerad kock på sitt första arbete? 

9. Anser du att din uppfattning och de kunskaper som du fått under din 

utbildning överensstämde med verkligheten? (Utveckla ditt svar). 

10. Övrigt att tillägga? 

 



 

 

Intervjufrågor till köksmästare 

Bakgrundsfrågor:  

Kön:   

Ålder:  

Utbildning:  

Färdig kock i:  

Nuvarande arbetsplats inriktning(ex.a la carte, lunchrestaurang): 

Antal år i yrket:  

Kort beskrivning av arbetsuppgifter:  

 

1. Hur såg utbildningen ut när du utbildade dig till kock? 

2. Hur upplever du kunnandet hos ”nya” kockar nu för tiden? 

3. Vad upplever du är det som ”nya” kockar saknar mest? 

4. Är det något i utbildningen som du tror skulle ha givits större utrymme? 

5. Ges ni/du möjlighet att påverka utbildningen genom att komma med 

förslag på ev. förbättringar till skolan? 

6. Vilka är de två viktigaste kunskaperna/egenskaperna som du menar är 

viktigast att ha med sig som ”ny” kock! 

7. Övrigt att tillägga? 
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